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Geachte Voorzitter, 
 
Op 2 april 2020 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de handhavingsbesluiten op 
grond van de Wet natuurbescherming met betrekking tot de nationale luchthavens 
(Kamerstuk 35 334, nr. 77). De besluiten over de luchthavens Eindhoven Airport, 
Groningen Airport Eelde, Lelystad Airport, Maastricht Aachen Airport, Rotterdam 
The Hague Airport en Schiphol Airport heb ik bij mijn bovengenoemde brief 
gevoegd.  
 
Op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van 9 april 
2020 stuur ik u, met instemming van de indieners, de zienswijzen van het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en de Luchthaven Schiphol over 
het handhavingsverzoek van Coöperatie Mobilisation for the Environment voor 
Schiphol Airport. Verder stuur ik uw Kamer de zienswijze van I&W over de andere 
luchthavens, de zienswijzen van De Brauw Blackstone Westbroek Advocaten over 
de luchthavens Eindhoven Airport, Lelystad Airport, Rotterdam The Hague Airport 
en Schiphol Airport en de zienwijze van Groningen Airport Eelde. Ook ontvangt u 
de zienswijze van het ministerie van Defensie over het handhavingsverzoek over 
Eindhoven Airport gezien het civiel medegebruik van de luchtmachtbasis. Van 
Maastricht Aachen Airport heb ik geen zienswijze ontvangen.  
 
Uw Kamer heeft ook verzocht om toezending van de notitie, die is aangeduid als 
‘Nadere informatie van I&W met betrekking tot uitgegeven slots’. Deze notitie 
wordt door mij gekwalificeerd als een informerende ambtelijke notitie en niet als 
een formeel door I&W ingediende aanvullende zienswijze. In de regel stuurt het 
kabinet ambtelijke notities niet naar het parlement. Aangezien deze notitie echter 
ook is gestuurd naar de belanghebbende tot wie het besluit op het 
handhavingsverzoek was gericht, en deze is ingebracht in een rechterlijke 
procedure zonder geheimhouding, stuur ik uw Kamer deze bijlage bij uitzondering 
toch toe. 
 
 
 
Carola Schouten 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


